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Bordautoklaver - Top loaded bordautoklaver
Certoclav Classic
Manuelt betjent bordautoklave. Svarer til den meget solgte CertoClav EL, blot udført i rustfrit stål. Meget nem og sikker at
anvende. Udstyret med timer (for manuel kontrol af procestiden), termometer, manometer, sikkerhedslås og
sikkerhedsventil.

9842028

Bordautoklave, Certoclav Classic 125°C/140°C, 18 l
Kan via ventil indstilles til 2 temperaturer: 125°C eller 140°C.

9842029

Bordautoklave, Certoclav Classic 115°C/121°C, 18 l
Kan via ventil indstilles til 2 temperaturer: 115°C eller 121°C.

Certoclav Multikontrol
CertoClav bordautoklaver er den rigtige løsning til mindre laboratorier eller supplement til en stor, centralt placeret
autoklave. Autoklaverne optager ganske lidt plads, kan sættes direkte på bordet og kræver ikke eksterne installationer,
udover tilslutning til el. Autoklaverne er udført i rustfrit stål og er ideelle til sterilisering af medier, glas, instrumenter, affald
m.v. samt materiale-test som f.eks. HAST-test.

9842030

Bordautoklave, Certoclav MultiControl 2, 18 liter
CertoClav Multicontrol 2 med programmerbar kontroller. Standard-sterilisationsprogram
installeret. Printerport for tilslutning af CertoClav printer (varenr. 9842033) og USB-port
til PC-tilslutning. Leveres med software til nem monitorering af autoklaven (licens
kræves ved mere avanceret programmeringsfunktioner).

6268833

Bordautoklave, Certoclav MultiControl 2 Touch, 18l
CertoClav Multicontrol 2 touch med programmerbar kontroller med touch-skærm. Alle
opgaver kan vises på skærmen, så nye brugere nemt kan sættes ind i funktionerne.
Mulighed for tilslutning af dokumentationsprogram via CertoCloud, hvor alle
brugerinformationer og kørsler gemmes i 10 år og kan ses fra en hvilken som helst
webbrowser. 6 måneders prøveperiode på CertoCloud er inkluderet i prisen.

9842031

Bordautoklave, Certoclav Connect, 18 liter
Certoclav Connect er en fuldautomatisk autoklave, der er udstyret med 7" touch-skærm
med intuitiv brugerflade. Maks sterilisationstemperatur: 140°C. Alle opgaver kan vises
på skærmen, så nye brugere nemt kan sættes ind i funktionerne. Mulighed for
tilslutning af dokumentationsprogram via CertoCloud, hvor alle brugerinformationer og
kørsler gemmes i 10 år og kan se fra en hvilken som helst webbrowser. 6 måneders
prøveperiode på CertoCloud er inkluderet i prisen.

Se priser på www.buch-holm.dk. For yderligere information, kontakt Bo
Skibild, tlf. 44 54 00 33 eller bds@buch-holm.dk

-2-

Bordautoklaver

Se priser på www.buch-holm.dk

Top loaded bordautoklaver

9842032
CertoClav CultureMedia anvendes ved sterilisering af medier. Den fuldautomatiske
autoklaven har en integreret 10-liters spand med omrører og kontrolleres via 7" touch
skærm.
Alle opgaver kan vises på skærmen, så nye brugere nemt kan sættes ind i
funktionerne. Mulighed for tilslutning af dokumentationsprogram via CertoCloud, hvor
alle brugerinformationer og kørsler gemmes i 10 år og kan ses fra en hvilken som helst
webbrowser. 6 måneders prøveperiode på CertoCloud er inkluderet i prisen.

Bordautoklaver - Front loaded bordautoklaver
Autester
Autester bordautoklave for automatisk drift. Udført i AISI316 rustfrit stål. Med pulserende forvakuum, for at undgå
luftlommer, vakuumtørring, automatisk udluftning samt akustisk alarm efter endt cyklus. Med RS-232 interface for tilslutning
af printer, eller USB-port til opsamling af data. Sikkerhedsanordning så lågen ikke kan åbnes, før trykket er udlignet.
Leveres inkl. rack med 3 hylder og plade til instrumentposer.

5083029

Autester ST 12 DRY PV, Class B, 12 liter
5 faste programmer:
1: Temperatur: 134°C, vakuum: 8 min., sterilisation: 12 min., tørring: 10 min.
2: Temperatur: 134°C, vakuum: 4 min., sterilisation: 4 min., tørring: 10 min.
3: Temperatur: 121°C, vakuum: 8 min., sterilisation: 30 min., tørring: 10 min.
4: Temperatur: 121°C, vakuum: 4 min., sterilisation: 20 min ., tørring: 10 min.
5: Temperatur: 134°C, vakuum: 8 min., sterilisation: 12 min., tørring: 15 min.
2 testprogrammer:
Bowie Dick test: 134°C, sterilisation: 3,5 min., tørring: 1 min.
Vakuumtest: tryk: 2,1 bar, sterilisation: 10 min.

5083030

Autester ST 18 DRY PV, Class B, 18 liter
8 faste programmer:
1: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 8 min.
2: Temperatur: 134° C, Cyklus type: B, sterilisation: 4 min., tørring: 4 min.
3: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 10 min.
4: Temperatur: 134° C, Cyklus type: B, sterilisation: 18 min., tørring: 10 min.
5: Temperatur: 121° C, Cyklus type: B, sterilisation: 20 min., tørring : 8 min.
6: Temperatur: 121° C, Cyklus type: B, sterilisation: 20 min., tørring: 10 min.
7: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 4 min.
8: Temperatur: 121° C, Cyklus type: S, sterilisation: 30 min., tørring: 18 min
9: Brugerdefineret
3 testprogrammer:
Bowie Dick test: 134°C, sterilisation: 3,5 min., tørring: 3 min.
Helix test: 134° C, sterilisation: 3,5 min., tørring: 8 min.
Vakuumtest: 134° C, Tryk: 2,1 bar
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Front loaded bordautoklaver

Autester ST 23 DRY PV, Class B, 23 liter
8 faste programmer:
1: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 8 min.
2: Temperatur: 134° C, Cyklus type: B, sterilisation: 4 min., tørring: 4 min.
3: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 10 min.
4: Temperatur: 134° C, Cyklus type: B, sterilisation: 18 min., tørring: 10 min.
5: Temperatur: 121° C, Cyklus type: B, sterilisation: 20 min., tørring : 8 min.
6: Temperatur: 121° C, Cyklus type: B, sterilisation: 20 min., tørring: 10 min.
7: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 4 min.
8: Temperatur: 121° C, Cyklus type: S, sterilisation: 30 min., tørring: 18 min
9: Brugerdefineret
3 testprogrammer:
Bowie Dick test: 134°C, sterilisation: 3,5 min., tørring: 3 min.
Helix test: 134° C, sterilisation: 3,5 min., tørring: 8 min.
Vakuumtest: 134° C, Tryk: 2,1 bar

5083034

Autester ST 25 DRY-PV III, LAB, 25 liter
Multifunktions-autoklave til laboratoriebrug med 10 programmer, der frit kan ændres af
brugeren. Stort kammer, Ø30 x 35 cm med plads til BlueCap-flasker på op til 2000 ml.
Kan derudover benyttes til autoklavering af affald, pipettespidser, instrumenter m.m.
Plads til flg. BlueCap-flasker:
12 x 250 ml
9 x 500 ml
3 x 1000 ml
2 x 2000 ml

Tilbehør til Autester autoklave
494120123

Selecta Ink printer, inkl. kabler

494120130

Selecta USB adapter, pen-drive inkl. memory-kort
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Tuttnauer EL-D
Fuldautomatisk bordautoklave med avanceret kontrolsystem
Udstyret med:
·
Op til 30 programmer (10 faste, afhængig af option)
·
Nem betjening af kontrolpanel
·
Farve-display med visning af tryk, temperatur, tid og fejl. Programforløbet er let læsbart vha. farver
·
2 flexible Pt100 temperaturfølere i kammeret
·
Automatisk dørluk/lås
·
Standard Ethernet, USB og RS-232 interface
·
Automatisk vandpåfyldning og tømning
·
Kondensering af afgangsdamp
·
Alle D-Line autoklaverne har USB udgang, til back-up eller opdatering
Alle Tuttnauer bordautoklaver har reservoir til deioniseret vand. Dette vand skal skiftes regelmæssigt, men til gengæld
behøver man ikke at have en installation med deioniseret vand ved arbejdspladsen.

5043660

Tuttnauer bordautoklave 2840 EL-D, 28 ltr.
Med plads til 5 x 1000 ml BlueCap flasker

5043661

Tuttnauer bordautoklave 3840 EL-D, 52 ltr.
Med plads til 4 x 2000 ml BlueCap flasker

5043662

Tuttnauer bordautoklave 3850 EL-D, 62 ltr.
Med plads til 6 x 2000 ml BlueCap flasker

5043663

Tuttnauer bordautoklave 3870 EL-D, 85 ltr.
Med plads til 9 x 2000 ml BlueCap flasker

5043664

Tuttnauer bordautoklave 5050 EL-D, 110 ltr.
Med plads til 3 x 5000 ml BlueCap flasker

5043665

Tuttnauer bordautoklave 5075 EL-D, 160 ltr.
Med plads til 5 x 5000 ml BlueCap flasker

Tuttnauer, borde
Fremstillet i rustfrit stål. Bringer autoklaverne op i ergonomisk korrekt arbejdsstilling.
Alle bordene kan forsynes med hjul, som letter flytning.

5043940

Rustfrit stålbord til Tuttnauer model 38xx

5043942

Rustfrit stålbord til Tuttnauer model 50xx

5043945

Hjul til rustfrit stålbord
Hjulsæt til autoklaveborde i rustfrit stål.
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Astell
Astell AMB bordautoklave
Denne kompakte standalone autoklave fås som Classic med manuel opfyldning eller Autofill med automatisk opfyldning.
Autofill har et reservoir hvor der er vand nok til 15 kørsler. Begge modeller fås i 3 størrelser 33, 43 og 63 liter med front
load. Temperatur fra 100° til 138° C. Som standard har de:
·
·
·
·
·

5043200

Aktivkøling
Touch skærm med simpel menu
Intern hukommelse med plads til data fra 5000 kørsler.
Bruger log og password beskyttelse
Programmerbar kontroller, med mulighed for at stoppe, holde eller springe i et program

Astell bordautoklave, Classic 33 liter
33-liters modellen kan rumme 8 x 1000 ml BlueCap-flasker.

5043201

Astell bordautoklave, Classic 43 liter
43-liters modellen kan rumme 11 x 1000 ml BlueCap-flasker.

5043202

Astell bordautoklave, Classic 63 liter
63-liters modellen kan rumme 15 x 1000 ml BlueCap-flasker.

5043203

Astell bordautoklave, Autofill 33 liter
33-liters modellen kan rumme 8 x 1000 ml BlueCap-flasker.

5043204

Astell bordautoklave, Autofill 43 liter
43-liters modellen kan rumme 11 x 1000 ml BlueCap-flasker.

5043205

Astell bordautoklave, Autofill 63 liter
63-liters modellen kan rumme 15 x 1000 ml BlueCap-flasker.

Gulvautoklaver - Top loaded gulvautoklaver
Presoclave gulvautoklaver
Presoclave vertikal autoklave for semiautomatisk drift. Udført i AISI304 rustfrit stål. Elektronisk kontrol af tid og temperatur
med digital display fra 115 til 134°C (0,62 til 2 bar). Timer 3 - 99 min., automatisk udluftning samt akustisk alarm efter endt
cyklus. Mulighed for tilslutning af medie temperaturføler. Sikkerhedsanordning så lågen ikke kan åbnes før trykket er
udlignet.

5083009

Autoklave, Presoclave III, 50 liter
Har plads til 3 kurve, Ø25 x 20 cm

5083008

Autoklave, Presoclave III, 80 liter
Har plads til 2 kurve, Ø38 x 28 cm.

491000495

Rustfri kurv, Ø25 x 20 cm

491000496

Rustfri kurv, Ø38 x 28 cm

Autester ST gulvautoklaver
Autester vertikal autoklave for automatisk drift. Udført i AISI316 rustfrit stål. Justerbar temperatur i området 105 til 134°C
(0,21 til 2 bar). Med 9 brugerbestemte programmer, forvakuum for at undgå luftlommer, vakuumtørring, automatisk
udluftning samt akustisk alarm efter endt cyklus. Steriliseringstid fra 3 til 60 min. og tørretid fra 20 til 60 min. Har
vandreservoir, men kan også tilsluttes ekstern vandforsyning. Med RS232 interface og USB udgang. Kan tilsluttes
PEN-DRIVE datalogger og computerconnector. Med mulighed for indbygning af printer (skal bestilles med autoklaven) og
tilslutning af medietemperaturføler. Sikkerhedsanordning så lågen ikke kan åbnes, før trykket er udlignet.

5083015

Autoklave, Autester ST DRY PV III 50, 50 liter
Har plads til 3 kurve, Ø25 x 20 cm

5083016

Autoklave, Autester ST DRY PV III 80, 80 liter
Har plads til 2 kurve, Ø38 x 28 cm

5083017

Autoklave, Autester ST DRY PV III 150, 150 liter
Har plads til 3 kurve, Ø44,5 x 22 cm

491000495

Rustfri kurv, Ø25 x 20 cm

491000496

Rustfri kurv, Ø38 x 28 cm

491000780

Rustfri kurv, Ø44 x 22 cm
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STERIL-FOOD
Autoklave til konservespasteurisering/sterilisering
Med modtrykssystem, for at forhindre brud på dåserne. Udstyret med mikroprocessor til kontrol af sterilisationen og
nedkølingen og med udlæsning på LCD-display.
·
Justerbar pasteuriseringstemperatur i området 70 til 100°C
·
Justerbar steriliseringstemperatur i området 100 til 121°C
·
Steriliseringstid fra 1 til 99 min
·
Valgbar nedkølingstemperatur
·
Med 10 brugerbestemte programmer
·
Temperatur, tid og tryk kan registeres på USB
·
Tilslutning til ekstern vandforsyning for fyldning af vandreservoir
·
Sikkerhedsanordning for låg og overtryk
Kræver tryklufttilslutning.

5083040

STERIL-FOOD COM 20 autoklave, 20 liter
Med indbygget kompressor.

HMC Europe, HV-serien
Enkel og god sterilisering.
Vertikal dampsterilisator med nyudviklet sikkerhedslås. Fuldautomatisk, mikroprocessor-kontrolleret. Programmerbar.
Forudindsat programmer med enkelt valg, kan programændres via parametrerne temperatur, tid, udluftning.
Medieprogram i henhold til TRB 402 og EN61010-2 (kræver flex-sensor)
AGAR program med opvarmningscyklus. Natprogram: fyld maskinen om aftenen, og find den steriliseret næste morgen.
Dampkondenser som standard. Monteret på hjul. Ingen tilslutning til vand-/dampforsyning eller afløb.
Strømforsyning: 230V, 50/60Hz

9842418

HMC autoklave HV, Ø24 x 55 cm, 85 liter

Panasonic gulvautoklaver
Panasonic autoklaven kræver ingen tilslutning af vand eller afløb. Udstyret med låsbare hjul. Låget, der er enhåndsbetjent,
åbner lodret og er forsynet med beskyttelseskappe, for at undgå gener fra damp. MLS-3751L har en højde på 74,8 cm og
kan placeres under et bord. Som noget nyt har autoklaven "voice guidance", der hjælper brugeren, også med advarsler.
Autoklaverne har 4 forskellige menupunkter med hver op til 3 programmuligheder: Sterilisering af medier, sterilisering af
medier og forblive varm (mellem 45 - 60°C), smeltning af agar og forblive varm (mellem 45 - 60°C), samt sterilisering af
uindpakkede instrumenter og affald.

4931200

Autoklave, Panasonic MLS-3751L, 50 liter
Inklusiv 2 trådkurve, der hver kan rumme 4 x 1000 ml flasker.

4931205

Autoklave, Panasonic MLS-3781L, 75 liter
Inklusiv 3 trådkurve, der hver kan rumme 4 x 1000 ml flasker.
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Tuttnauer ELV-D, fuldautomatisk
Fuldautomatisk gulvautoklave med avanceret kontrolsystem
Udstyret med:
·
Op til 30 programmer (10 faste, afhængig af option)
·
Nem betjening af kontrolpanel
·
Farve-display med visning af tryk, temperatur, tid og fejl. Programforløbet er let aflæsbart vha. farver
·
2 flexible Pt100 temperaturfølere i kammeret
·
Automatisk dørluk/lås
·
Standard Ethernet, USB og RS-232 interface
·
Automatisk vandpåfyldning og tømning
·
Kondensering af afgangsdamp
·
Alle D-Line autoklaverne har USB udgang, til back-up eller opdatering
·
Disse autoklaver SKAL tilsluttes central forsyning af deioniseret vand (2 - 3 bar)

5043740

Tuttnauer gulvautoklave 2840 ELV-D, 31 ltr.
Med plads til:
1 kurv, Ø250 x 380 mm (5044100) eller
2 kurve, Ø250 x 190 mm (5044102)

5043744

Tuttnauer gulvautoklave 3840 ELV-D, 52 ltr.
Med plads til:
1 kurv, Ø357 x 365 mm (5044104) eller
1 kurv, Ø357 x 330 mm (5044106) eller
1 kurv, Ø357 x 220 mm (5044108) eller
2 kurve, Ø357 x 180 mm (5044110)

5043748

Tuttnauer gulvautoklave 3850 ELV-D, 65L
Med plads til:
1 kurv, Ø357 x 365 mm (5044104) eller
1 kurv, Ø357 x 330 mm (5044106) eller
2 kurve, Ø357 x 220 mm (5044108) eller
2 kurve, Ø357 x 180 mm (5044110).

5043733

Tuttnauer gulvautoklave 3870 ELV-D, 85 l
Med plads til:
1 kurv, Ø357 x 365 mm (5044104) eller
2 kurve, Ø357 x 330 mm (5044106) eller
3 kurve, Ø357 x 220 mm (5044108) eller
3 kurve, Ø357 x 180 mm (5044110)

5043752

Tuttnauer gulvautoklave 5050 ELV-D, 110L
Med plads til:
1 kurv, Ø465 x 350 mm (5044112) eller
2 kurve, Ø465 x 235 mm (5044114)

5043756

Tuttnauer gulvautoklave 5075 ELV-D, 160L
Med plads til:
2 kurve, Ø465 x 350 mm (5044112) eller
3 kurve, Ø465 x 235 mm (5044114)

Tuttnauer, kurve
5044102

Tuttnauer trådkurv til 2840, Ø250 x 190 mm

5044100

Tuttnauer trådkurv til 2840, Ø250 x 380 mm

5044110

Tuttnauer trådkurv til 38xx, Ø357 x 180 mm

5044108

Tuttnauer trådkurv til 38xx, Ø357 x 220 mm

5044106

Tuttnauer trådkurv til 38xx, Ø357 x 330 mm

5044104

Tuttnauer trådkurv til 38xx, Ø357 x 365 mm

5044114

Tuttnauer trådkurv til 50xx, Ø465 x 235 mm

5044112

Tuttnauer trådkurv til 50xx, Ø465 x 350 mm
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Astell AMA
Kompakte standalone gulvautoklaver med temperaturområde fra 100° til 138° C.
Som standard har den:
·
Aktivkøling.
·
Touch skærm med simpel menu.
·
Intern hukommelse med plads til data fra 5000 kørsler.
·
Bruger-log og password-beskyttelse.
·
Programmerbar kontroller med mulighed for at stoppe, holde eller springe i et program.

5043206

Astell gulvautoklave, top load, Classic 63 liter
Med manuel opfyldning af vand.

5043207

Astell gulvautoklave, top load, Autofill 63 liter
Med automatisk opfyldning af vand inden start. Autofill har et reservoir, hvor
der er vand nok til 15 kørsler.

5043208

Astell gulvautoklave top load AMA, 95 liter
Skal tilsluttes vand og afløb. Indeholder funktion, der holder den varm
mellem de forskellige kørsler.

5043209

Astell gulvautoklave top laod AMA 120 liter
Skal tilsluttes vand og afløb. Indeholder funktion, der holder den varm
mellem de forskellige kørsler.

5043210

Astell gulvautoklave top load AMA, 135 liter
Skal tilsluttes vand og afløb. Indeholder funktion, der holder den varm
mellem de forskellige kørsler.

Gulvautoklaver - Front loaded gulvautoklaver
Astell ASB
Astell ASB gulvautoklave.
Denne kompakte gulvautoklave med frontload er ideel til flasker med væsker, men kan også bruges til affald, glas og andre
instrumenter. Skal tilsluttes vand og afløb. Fås i størrelserne 120, 153, 247, 290, og 344 liter med front load. Temperatur fra
100° til 138° C. Som standard har den:
·
Aktivkøling.
·
Touch skærm med simpel menu.
·
Intern hukommelse med plads til data fra 5000 kørsler.
·
Bruger-log og password-beskyttelse.
·
Programmerbar kontroller med mulighed for at stoppe, holde eller springe i et program.
·
Funktion, der holder den varm mellem de forskellige kørsler.

5043211

Astell gulvautoklave front load ASB, 120 liter

5043212

Astell gulvautoklave front load ASB, 153 liter

5043213

Astell gulvautoklave front load ASB, 247 liter

5043214

Astell gulvautoklave front load ASB, 290 liter

5043215

Astell gulvautoklave front load ASB, 344 liter

Tilbehør til autoklaver - Autoklave deodorant
Anabac duftkugler
Deokapsler til autoklave. Med diskret, frisk duft til laboratoriet.

6228599

Autoclave deodorant, Mint og eukalyptus

6231161

Autoclave deodorant Anabac® Poma, æble

6231720

Autoclave deodorant Anabac® Citrus, citron

7626764

Autoclave Deodorant Anabac® Floral, blomsterduft

7626766

Autoclave Deodorant Anabac® Peach, fersken
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Indpakningsmateriale

Tilbehør til autoklaver - Indpakningsmateriale
Autoklavetape
Indikatortape i crepe. Med varmefølsomt tryk. Farveskift i henhold til DIN EN ISO 11140-1. Rulle med 50 meter.

9140787

Autoklavetape, blyfri, 18 mm bred, 50 meter
Tape a på billedet.

9140788

Autoklavetape, blyfri, 24 mm bred, 50 meter
Tape a på billedet.

0870905

Autoklavetape, 19 mm bred, 50 meter
Tape b på billedet.

9140789

Autoklavetape, 25 mm bred, 50 meter
Tape b på billedet.

9140790

Autoklavetape, ekstra klæbende, 19 mm bred, 50 m
Tape c på billedet.

9140791

Autoklavetape, ekstra klæbende, 25 mm bred, 50 m
Tape c på billedet.

Autoklaverbare affaldsposer
Klare poser med blåt "biohazard"-mærke for sikker bortskaffelse. Lavet af 45µm tyk polypropylen. Kraftig samling i siderne
til sikker opbevaring. Skrivefelt. Autoklaverbare ved 121°C.

stk./pk
9404050

LLG affaldspose, PP, autoklaverbar, 310 x 660 mm

50

9404051

LLG affaldspose, PP, autoklaverbar, 415 x 600 mm

50

9404052

LLG affaldspose, PP, autoklaverbar, 610 x 810 mm

50

Autoklaveposer Biohazard

0870942

Autoklaveposer Biohazard, 220 x 280 mm
Orange autoklavepose i HDPE med farveindikation for udført sterilisering. Passer til
stativ, varenr. 9404071.
Pakke med 100 poser.

9404071

Stativ til Biohazard pose varenr. 0870942
Orange plastbelagt stålstativ til Bioharzard poser i størrelsen 220 x 280 mm. Måler: 85
x 127 x 216 mm (BxLxH)

Se priser på www.buch-holm.dk. For yderligere information, kontakt Bo
Skibild, tlf. 44 54 00 33 eller bds@buch-holm.dk
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Indpakningsmateriale

Folie/papir ruller
Fremstillet af plastlaminat og papir. Posen er forsynet med en indikator, der viser, om posen har været igennem en
steriliseringsproces.
Kan forsegles med svejsemaskine eller med autoklavetape.
·
Poserne består af en gennemsigtig fler-lags co-polymer og 60-70 gsm medicinsk barriere-papir
·
Non-toxic-indikator og print på ydersiden af alle poser og ruller
·
Stærk 3-bånds-forsegling, som kan åbnes rent og fiberfrit
·
Passer til alle slags svejsemaskiner
·
Åbningsretning markeret på alle poser/ruller
·
Alle materialer i overensstemmelse med internationale standarder En 868-5, ISO 11607, CE medical device kl.I
·
Poser med fold er ekstra rummelige

6272250

Autoklaveruller uden fold 50mm x 200 m

6272251

Autoklaveruller uden fold 75mm x 200 m

6272252

Autoklaveruller uden fold 100mm x 200 m

6272253

Autoklaveruller uden fold 150mm x 200 m

6272254

Autoklaveruller uden fold 200mm x 200 m

6272255

Autoklaveruller uden fold 250mm x 200 m

6272256

Autoklaveruller uden fold 300mm x 200 m

6272257

Autoklaveruller uden fold 350mm x 200 m

6272258

Autoklaveruller uden fold 400mm x 200 m

6272259

Autoklaveruller uden fold 500mm x 200 m

6272260

Autoklaveruller med fold 75mm x 100 m

6272261

Autoklaveruller med fold 100mm x 100 m

6272262

Autoklaveruller med fold 150mm x 100 m

6272263

Autoklaveruller med fold 200mm x 100 m

6272264

Autoklaveruller med fold 250mm x 100 m

6272265

Autoklaveruller med fold 300mm x 100 m

6272266

Autoklaveruller med fold 350mm x 100 m

6272267

Autoklaveruller med fold 400mm x 100 m

Se priser på www.buch-holm.dk. For yderligere information, kontakt Bo
Skibild, tlf. 44 54 00 33 eller bds@buch-holm.dk
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Indpakningsmateriale

Folie/papir
Fremstillet af plastlaminat og papir. Posen er forsynet med en indikator, der viser, om posen har været igennem en
steriliseringsproces.
Kan forsegles med svejsemaskine eller med autoklavetape.
·
Poserne består af en gennemsigtig fler-lags co-polymer og 60-70 g/m2 medicinsk barrierepapir
·
Non-toxic-indikator og print på ydersiden af alle poser og ruller
·
Stærk 3-bånds-forsegling, som kan åbnes rent og fiberfrit
·
Passer til alle slags svejsemaskiner
·
Åbningsretning markeret på alle poser/ruller
·
Alle materialer i overensstemmelse med internationale standarder En 868-5, ISO 11607, CE medical device kl.I
·
Poser med fold er ekstra rummelige

stk./pk
6272268

Autoklaveposer uden fold, 75 x 200 mm

1000

6272269

Autoklaveposer uden fold, 100 x 300 mm

1000

6272270

Autoklaveposer uden fold, 150 x 400 mm

1000

6272271

Autoklaveposer uden fold, 200 x 450 mm

1000

6272272

Autoklaveposer uden fold, 250 x 400 mm

1000

6272273

Autoklaveposer uden fold, 250 x 500 mm

1000

6272274

Autoklaveposer uden fold, 300 x 500 mm

1000

6272275

Autoklaveposer med fold, 100 x 300 mm

1000

6272276

Autoklaveposer med fold, 150 x 390 mm

1000

6272277

Autoklaveposer med fold, 200 x 500 mm

1000

6272278

Autoklaveposer med fold, 250 x 500 mm

500

6272279

Autoklaveposer med fold, 300 x 600 mm

500

6272280

Autoklaveposer selvklæbende lukning 75 x 200 mm

200

6272281

Autoklaveposer selvklæbende lukning 90 x 230 mm

200

6272282

Autoklaveposer selvklæbende lukning 90 x 270 mm

200

6272283

Autoklaveposer selvklæbende lukning 130 x 290 mm

200

6272284

Autoklaveposer selvklæbende lukning 190 x 340 mm

200

6272285

Autoklaveposer selvklæbende lukning 300x430mm

200

Foliesvejser
Svejsemaskine til autoklaveposer, løse eller på rulle. Har afklipningsfunktion og indikatorlampe, som lyser, når svejsningen
er korrekt.
Max. tykkelse på folie 2 x 0,2 mm. Mulighed for montering af frontbord.

0870952

Foliesvejser TSM 260 M, folie bredde max 250 mm
Maks. 250 mm i bredden.

0870953

Foliesvejser TSM 470 M, folie bredde max 450 mm
Maks. 450 mm i bredden.

0870955

Frontbord i stål til Foliesvejser TSM 470 M

6272287

Rulle-dispenser med kniv til autoklaveposer

Se priser på www.buch-holm.dk. For yderligere information, kontakt Bo
Skibild, tlf. 44 54 00 33 eller bds@buch-holm.dk
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Sterilisationsbeholdere

Tilbehør til autoklaver - Sterilisationsbeholdere
Polysteribox
Boks til sterilisering af instrumenter samt opbevaring og transport af sterile varer. PolySteribox er fremstillet af et
gennemsigtigt, formstabilt materiale, som er temperaturresistent op til 150°C. Boksen er derfor velegnet til autoklavering
ved 121°C eller 134°C. Desuden kan polySteribox anvendes til plasma-sterilisering (STEARRAD®) samt til gas-sterilisering
(formaldehyd og ethylenoxid) ved højst 65°C. Låg og bund er hermetisk tætsluttende og der er indbygget en
bakterie-barriere. Som tilbehør fås to slags PTFE-filtersæt: et permanent filter eller et årlig filter, der skal skiftes en gang om
året. Boksene er pladsbesparende og nemme at stable, de er derfor velegnet til opbevaring af sterile varer.

9284265

Indvendige mål (W x D x H): 177 x 76 x 45 mm
Udvendige mål (W x D x H): 208 x 11 x 54 mm

9284267

Polysteribox® sterilisationsbeholder, L
Indvendige mål (W x D x H): 261 x 164 x 65 mm
Udvendige mål (W x D x H): 290 x 183 x 74 mm

9284268

Polysteribox® sterilisationsbeholder, XL
Indvendige mål (W x D x H): 465 x 95 x 55 mm
Udvendige mål (W x D x H): 498 x 118 x 63 mm

Tilbehør til autoklaver - Diverse autoklavetilbehør
Indikatorstrips

6272288

Indikatorstrips til autoklave klasse 4, pk. a 500
Klasse 4 dampindikator-strips er beregnet til brug ved temperatur på 134°C i 3,5
minutter. Indikatoren placeres i pakningerne, for at sikre damppenetration i pakkerne.
Indikatoren lever op til ISO 11140-1 og viser et tydeligt skift fra blå til sort.

6272289

Indikatorstrips til autoklave klasse 6, pk. a 250
Klasse 6 dampindikator-strips er beregnet til brug ved temperaturer på 121°C i 15
minutter og 134°C i 3,5 minutter. Indikatoren placeres i pakningerne, for at sikre
damppenetration i pakkerne. Indikatoren lever op til ISO 11140-1 og viser et tydeligt
skift fra blå til lilla.

Se priser på www.buch-holm.dk. For yderligere information, kontakt Bo
Skibild, tlf. 44 54 00 33 eller bds@buch-holm.dk
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